
Dissabte 17 de juny, la nostra Escola Àngels Garriga va organitzar l’activitat: “REIVINDIQUEM 
EL SOLAR PEL BARRI”  en el marc de les festes de Font d’en Fargues. 
  
Va ser una activitat lúdico-reivindicativa amb el propòsit de treure al carrer jocs tradicionals 
infantils i reivindicar el solar annex a l’escola conegut pels nens com “la muntanyeta”. 
  
Fa uns anys, l’Ajuntament i el Consorci es van comprometre a comprar aquest solar per 
l’escola, tot i que ara ja estaríem molt satisfets si aquest espai verd fos pel barri. 
  
Seguint la filosofia de Tonucci (aquí teniu algunes frases), l’Ajuntament de la ciutat promociona 
el projecte del Camí escolar, del qual nosaltres en formem part, i dins d’aquest Camí, veiem 
necessari racionalitzar l’ús del solar annex a l’escola. 
  
L’activitat va esdevenir una agradable jornada on els nens van poder fer ús de la totalitat del 
carrer i del solar, realitzant diferents jocs tradicionals. 
La direcció de l’escola i  nens de 4t van llegir un comunicat on es donava a conèixer la història 
del solar. 
  
La comissió del Camí escolar de l’Escola Àngels Garriga vol mostrar el seu agraïment a l’escola 
amb l'organització de l’activitat. Al personal escolar que va participar activament en la jornada 
i a les famílies que van donar vida al carrer i al solar. A més vol convidar a la resta de famílies a 
participar a les següents activitats organitzades tant per aquesta com per la resta de 
comissions escolars, recordeu que l’escola la formem totes les famílies així doncs l’escola 
gaudirà d’una millor salut quantes més persones s’involucrin en les diferents comissions i 
activitats escolars. 
  
També agrair a la Associació de Veïns de Font d’en Fargues per la incorporació de l’activitat 
reivindicativa en el programa de festes del nostre barri i al districte per la presència del 
Conseller Tècnic  Pau Gonzalez i  Conseller de Via Pública i Mobilitat: Fernando Marín, que 
segur que han pres nota de la demanda de la nostra escola, que també és la seva. 
  
Podeu trobar més imatges de la jornada i vídeos dels parlaments aquí. 
  
Salutacions, moltes gràcies i fins la propera 
Comissió Camí Escolar 

 

http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/francesco-tonucci-20-frases-sobre-el-juego-infantil-para-reflexionar/
http://agora.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn/general/resum-en-imatges-de-la-jornada-reivindiquem-el-solar-pel-barri/

